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प्रकयण 1 

कॅसियिचा जन्म 

शो फाफा.  

भी इथल्मा जीभभध्मे 
भुष्ठिमुद्ध शळकलतो. तू 

शळकणाय?  

भुशम्भद अरीिे भूऱ नाल शोते कॅशवमव क्रे. 1942 
वारी अभेरयकेच्मा कें टुकी याज्मातीर रुईष्हशर ळशयात तो 
जन्भरा. दय आिलड्मारा, कॅशवमव आणण त्मािा बाऊ 
रुडी मारा त्माांिी आई यवललायच्मा ळाऱेत घेऊन जाई.  

 
कॅशवमव, फाफाांना 
वाांग, आज ळाऱेत 
काम शळकराव.  

आऩण नेशभी 
दमाऱूऩणा 

दाखलाला. वलाांळी 
प्रेभाने लागाले.  

छान! आमुठमात जे 
काशी कयळीर त्मात 
वलोत्तभ फनण्मािा 

प्रमत्न कय.  

 गोये रोक  
 आफ्रिकी-अभेरयकी   
 रोकाांिा ततयस्काय  
 कयतात, शे क्रेरा   
 ददवत अवे. त्मािे 

लडीर त्मारा 
माफद्दर वाांगत.  

तू काऱा आशेव 
म्शणून रोक तुझ्माळी 
कवेशी लागोत, तुरा 
नेशभी स्लत:िा 

अशबभानि लाटरा 
ऩादशजे.  

तरुण लमात क्रे खूऩ 
िऱलळ्मा शोता. त्मारा 

गप्ऩा भायामरा, फ्रपयामरा 
खूऩ आलड.े   

िर, शवनेभा 
फघामरा जाऊ.  

शवनेभा वांऩल्मालय....  

कुणीतयी भाझी  
फाईक िोयरी.  

ऩोरीव अचधकायी जो भाटीन चथमेटयच्मा 
तऱघयात भुष्ठिमुद्ध (फॉष्क्वांग) शळकलतो, 

शे क्रेरा भाशीत शोते. .   

भी िोयाांना फदडून 
काढेन.  

आधी रढामिां कवां, शे तय 
शळक! तेहशाि तू ळत्रुरा 
आहशान देऊ ळकळीर.    शो नक्कीि!  

कॅशवमव, शे फघ!  



ऩामाांिी एलढी जरद  
शारिार भी कधी ऩादशरी 
नाशी. त्मािे शातवुद्धा 
लीजेवायखे िारतात.  

िारतात.   

अभेरयकाि वलोत्तभ, शे भनाळी 
ियलरां, म्शणूनि भी यशळमन 
आणण ऩोरीळाांना शयलरां आणण 

अभेरयकेवािी वुलणगऩदक शभऱलरां.  

क्रे भादटगनकडून प्रशळषण घेऊ 
रागरा. वशा आिलड्मानांतय, क्रे 
त्मािा ऩदशराि वाभना ष्जांकरा.   एक ददलव भी जगातीर 

वलोत्तभ भुष्ठिमोद्धा 
फनेन. त्मालेऱी भी तुरा 
नली काय आणण घय 

घेऊन देईन.  

आधी तू आणखी प्रशळषण 
घे. तुरा अजून फयाि 
ऩल्रा गािामिाम.  

आऩरी षभता लाढलण्मावािी 
क्रे भैरोनभैर दौडत अवे. 

आिलड्मातीर वशा ददलव तो 
ष्जभभध्मे हमामाभ कयत अवे. 
17 हमा लऴाांऩमांत त्माने अनेक 
याठरीम शौळी स्ऩधाग ष्जांकल्मा.  

लेगािा लाऩय   
 केल्माभुऱे भी खूऩ 

िऩऱ झारोम.  

1960 वारी योभ ऑशरांवऩकभध्मे भुष्ठिमुद्ध 
खेऱण्मावािी क्रेिी तनलड झारी.  

भरा 
वलभानािां 

बम 
लाटतां.  

बमालय भात कय आणण 
वलभानात फव.  

योभभध्मे क्रेने ऩदशल्मा तीन रढती 
ष्जांकल्मा. भग तो वुलणगऩदकावािी रढरा.  

 भग भी ऩॅयाळूट 
घारून वलभानात 

फवेन.  

भरा वुलणग 
ऩदक शभऱारां.  

अभेरयकेत 
ऩयतल्मालय क्रेने 
आऩरी एक कवलता 
म्शणून दाखलरी.  



कुरूऩ भाणवा,  
आिहमा याऊां डभध्मे 
रोऱलतो तुरा.  

क्रे जगातीर वलोत्तभ 
भुष्ठिमोद्धा फनरा. 

एांजेरो डांडीरा बेटण्माअगोदय क्रेने अनेकाांकड ेप्रशळषण घेतरे.  

आधीच्मा 
प्रशळषकाने 

शारिारी शऱू 
कय म्शणून 
वाांचगतरांम. 

नाशी कॅशवमव, तुझा 
िऩऱऩणा शेि तय 
तुझां वलागत भोिां 
कौळल्म आशे.  

ऩण तो आऩरे म्शणणे खये 
कयत अवे. 1964 ऩमांत 

त्माने 19 रढती ष्जांकल्मा.  

मा उद्दाभ 
भाणवारा भी 

शयलूनि टाकतो.   भरा शरस्टन शला. 
भरा शरस्टन द्मा.  

वन्नी शरस्टन शा जागततक भुष्ठिमुद्ध वलजेता ळष्क्तळारी शोता. 
1964 वारी क्रे आणण शरस्टन माांच्मात रढत ियरी.  

क्रे शरस्टनवलरुद्ध रढत शयणाय, अवेि वलाांना लाटत 
शोते. खुद्द क्रेरावुद्धा ष्जांकण्मािी खात्री लाटत नहशती.  

शरस्टन तय फयाि 
भजफूत ददवतोम!  

शरस्टन ददवतो 
तततका भजफूत 
नाशी काशी!  

वातहमा याऊां डभध्मे....  

वशन शोत नाशीए. 
भी भाघाय घेतो.  

भी वलोत्तभ आशे.  

क्रे त्माच्मा फढामाांवािी 
फयाि प्रशवद्ध शोता.  

मावािीि रोक 
त्मारा रुईष्हशरिा 

लािाऱलीय 
म्शणतात.  

भी तुरा दवुऱ्माि 
याऊां डभध्मे रोऱलतो.  
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आणखी एक जीत 

भाशीत नाशी एांजेरो, रोक 
भाझां शे नलां नाल का 

स्लीकायत नाशीत. गोऱ्मा 
रोकाांनी भरा वन्भानाने 
लागलालां. भी काशी त्माांिा 
ततयस्काय कयत नाशी.  

अांssss…. 

 क्रे आणण शरस्टन माांिी रढत भाल्कभ 
एक्व माांनी ऩादशरी. ते नेळन ऑप 

इस्राभ मा धाशभगक गटािे वदस्म शोते. 
मा गटािा नेता एशरजा भुशम्भद गोऱ्मा 

रोकाांना ऩाऩी भानत अवे.  

 गोऱ्माांच्मा भनातरे 
ऩूलगग्रश आऩल्मारा    

 वन्भानाने जगू देत 
नाशीत.   

अल्रािे अनुमामी 
ळाांतताऩूणग आमुठम 

जगू ऩाशतात.  भाल्कभ, 
आमुठमबय भरा 
त्माांच्मा ऩूलगग्रशाांनी 

छऱरांम.   

भािग 1964 भध्मे एशरजा 
भुशम्भदने क्रेिे नाभकयण 
भुशम्भद अरी अवे केरे. 

भाशीतीम ये शभत्रा!  

काशी गोये अभेरयकी रोक शा गट 
एकतेच्मा वलरुद्ध दशांवक कायलामा 
कयतो, अवे म्शणत. क्रेने मा 
गटािे वलिाय वभजून घेतरे.  

क्रे नेळन ऑप 
इस्राभ गटाळी 

एकतनठि 
यादशल्माभुऱे रोक 
नायाज झारे.  

25  भे 1965 योजी अरी आणण शरस्टन माांच्मात ऩुन्शा 
एकदा रढत झारी.  

भाल्कभ एक्वने नेळन ऑप   
 इस्राभ गट वोडरा. ििगच्मा  

काशी रोकाांनी त्मारा िाय भायरां.  

शे रोक 
अरीरावुद्धा 
िाय भायतीर.  

त्मा यात्री 
अरीने पक्त 

एका 
शभतनटाति 
वलोत्तभ 
भुष्ठिमोद्धा 
कोण, शे 

ऩुन्शा एकदा 
दाखलून ददरे.  

ऊि शरस्टन, 
भाझ्माळी रढ.  



मुद्धारा वलयोध कयणाऱ्मा तरुण लगागरा अरी शा नामक लाटू रागरा. 
 ऩण अनेक गोये तवेि कृठणलणीम माांना अरीिी बूशभका ऩटरी नाशी.  

मुद्धात रढण्माऩेषा 
भी जेरभध्मे जाईन. 
शे मुद्ध िुकीिां आशे. 

  1966 वारी ष्हशएतनाभ देळावलरुद्ध वुरू झारेल्मा 
मुद्धात अभेरयकी वैन्मात बयती शोण्मािा आदेळ  

अरीरा शभऱारा.  
 जोलय तुझ्मालय शल्रा   
 शोत नाशी तोलयि 
तुझा धभग मुद्धारा 
वलयोध कयतो.   

शो फयोफय. भाझा 
ष्हशएतनाभी रोकाांळी 
काशी झगडा नाशी. 

अरीने वैन्मात दाखर शोण्माव 
नकाय ददरा. त्माभुऱे त्मारा 

नाऩवांत कयणाये अभेरयकी रोक 
चिडरे.  रोकाांना एलढा याग का 

मेतोम? कायण भरा जे 
मोग्म लाटतांम, तेि भी 

कयतोम. 

भरा वैन्मात जामिां नाशी. शे मुद्धि 
िुकीिां आशे.  

भुष्ठिमुद्ध दशांवक 
नाशी का?  

भुष्ठिमुद्ध शा खेऱ आशे. 
त्मात कुणी कुणािा 
जील घेत नाशी.   

बेकडा, तुरा तय 
ष्हशएतनाभभध्मे 

रढामरा ऩािलरांि 
ऩादशजे.   

धाशभगक कायणाांभुऱे आऩल्मारा 
वैन्मात दाखर करू नमे, शे कायण 
अरीने वयकायरा ददरे. 1967 वारी 
त्मािा शा दाला अभान्म झारा.  

28 एवप्रर योजी अरी टेक्वाव 
याज्मातीर ह्मुस्टन मा 
वैन्मतऱालय शजय झारा.  

तुम्शी वगऱे अभेरयकी 
वैन्मात दाखर शोणाय 
आशात. तुभिां नाल 
ऩुकायल्मालय ऩुढे मा.  

वैन्मात बयती हशामरा नकाय 
ददल्माभुऱे अरीरा अटक झारी.  

 शे नाल भाझां 
नाशी. भी ऩुढे 
जाणाय नाशी.  

.  

कॅशवमव भावेरव क्रे. 



आऩल्मा तत्लाांवािी त्माने 
प्रशवद्धी, ऩैवा मा वगळ्माांलय 

ऩाणी वोडरां. 

26 ऑक्टोफय 1970 
योजी अरीने जेयी 
क्लायीवलरुद्ध रढत 
ष्जांकरी. अभेरयकी 
वुप्रीभ कोटागने 

अरीलयिा खटरा 
काढून घेतरा. 

वैन्मात दाखर शोण्माव नकाय ददल्माने 
अरीिे खूऩ नुकवान झारे.  

न्मूमॉकग  याज्म भुष्ठिमुद्ध 
आमोगाने तुझा 

भुष्ठिमुद्धािा ऩयलाना आणण 
वलोत्तभ दजाग काढून 

घेतराम.   

त्माने भाझां काशीि बफघडत नाशी, 
एांजरो. भाझा धभग भुष्ठिमुद्धाऩेषा 

जास्त भशत्त्लािा आशे.  

वलग याज्माांनी अरीच्मा भुष्ठिमुद्धालय 
तनफांध घातरे. काशी क्रीडाऩत्रकायाांनी 
आणण याजकायण्माांनी अरीरा देळद्रोशी 
ियलरे. ऩण भादटगन ल्मूथय फ्रकां ग 

ज्मूतनअय माने अरीिे वभथगन केरे.  

20 जून 1967 योजी, वैन्मात 
दाखर शोण्माव नकाय 

ददल्मालरून न्मामाचधळाांनी 
अरीरा वजा वुनालरी.  

ऩाि लऴग 
तुरुां गलाव आणण 

10,000 डॉरय 
दांड.  

  अरीच्मा लफ्रकराांनी मा तनणगमावलरुद्ध दाला दाखर केरा. मादयम्मान, 
अरीने प्रशवद्ध भुष्ठिमोद्धा यॉकी भशवगमानोवोफत एक शवनेभा फनलरा.  

शी काशी    
 खयीखुयी रढत   

 नाशी. ऩण मा रयांगणात 
ऩाम िेलल्मालय 
छान लाटतां!  

1970 ऩमांत, अभेरयकेत ष्हशएतनाभ 
मुद्धाच्मा वलयोधी वूय उभटू रागरे. 

अरीफाफतशी रोकाांिे भत फदरू रागरे.  

 जॉष्जगमा याज्माने 
तुरा भुष्ठिमुद्धािी  
ऩयलानगी ददरीम.  

भी अजूनशी उत्तभ 
खेऱतोम. भी ऩुन्शा 
वलोत्तभ भुष्ठिमोद्धा 

शोईन.   
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 शाय आणण जीत 

वालध याशा, भुशम्भद. 
तुरा लभी भाय रागू 

ळकतो. 

लाटरां नहशतां 
भी शयेन. 
भरा 

िेझीमयळी 
ऩुन्शा 

रढामरा 
आलडरे.  

  त्मालेऱी जो िेझीमय शा जगातीर वलोत्तभ    
  भुष्ठिमोद्धा शोता. त्मािी आणण अरीिी रढत   
 ियरी. अरी ऩुन्शा भुष्ठिमुद्धात ऩायांगत झारा.   

तुम्शारा कदाचित खयां 
लाटणाय नाशी, भी 

िेझीमयरा वांऩलून टाकेन.   भुष्ठिमुद्धाऩावून दयू अवताना अरीने 
आऩल्मा ळैरीत फदर केरा. त्मािे  
डॉक्टय, पडी ऩिेकोनुवाय अरीिे  
ळयीय ऩदशल्मावायखे यादशरे नहशते.  

तुरा काम 
लाटतां, पडी?  

भाझ्मा काशी िोळाांति िेझीमयिा 
खेऱ वांऩून जाईर.    

तो भजफूत आशे ऩण 
धीभा आशे. त्मािे शात 
खूऩ भऊ झारेमत.  

भािग 8, 1971 योजी न्मूमॉकग भध्मे अरी आणण िेझीमय माांच्मात रढत 
झारी. दोघाांनी त्माऩूली कुिल्माशी रढतीत शाय ऩत्कयरी नहशती.   

मे शभत्रा, भरा 
तुझा वलोत्तभ 
खेऱ फघामिाम. 

.  

ऩण 11 हमा याऊां डभध्मे.... भग 15हमा याऊां डभध्मे....  

तू काशी 
वलोत्तभ 
नाशीव.  

10 लऴाांत 
ऩदशल्माांदाि   
अरी शयरा. 
ऩुढच्माि 
ददलळी 
त्माने 

ऩत्रकायाांळी 
गप्ऩा 

भायल्मा.  



ऩण शी काशी भोिी रढत 
नहशती, त्माांच्मा ऩदशल्मा 

रढतीवायखी!  

आम्शी तनघारो तेहशा अरी 
अभेरयकेिा शोता. ऩण आता 
तो वांऩूणग जगािा झाराम.  

ऩुढच्मा दोन लऴागत अरीने 10 रढती वशजऩणे ष्जांकल्मा. मा रढतीांतीर 
फयेिवे प्रततस्ऩधी भोिे भुष्ठिमोद्धा नहशते. ऩण 1973 वारी अरी केन 

नॉटगन मा भुष्ठिमोद्ध्मावलरुद्ध रढरा. दवुऱ्मा याऊां डभध्मे.... 
 

त्माने फयांि  
भायरां तुरा.  तुझा जफडा 

पाटराम.  

भी भाघाय 
घेतो. 

अरी नॉटगनवलरुद्ध शी रढत 
शयरा. ऩण ऩुन्शा झारेल्मा 
रढतीत भात्र तो ष्जांकरा.  

1974 वारी अरी ऩुन्शा जो 
िेझीमयवलरुद्ध रढरा. त्मालेऱी   
 िेझीमय वलोत्तभ नहशता. ऩण   

 अरीरा त्मािा फदरा घ्मामिा शोता.  

वलागनुभते, अरीरा 
वलजेता ियलण्मात 

आरे.  

मानांतय जॉजग पोयभनवलरुद्ध रढण्मावािी अरीने प्रशळषण घेतरे. 
जांगरातीर गडगडाट म्शटरी गेरेरी शी रढत आफ्रिकेतीर झयेै 

देळात झारी. आफ्रिकेतीर रोकाांनी अरीिा खेऱ फायकाईने ऩादशरा.  

तू पोयभनरा कवां शाताऱळीर? 
तो तरूण आणण फऱकट आशे.  

बुांग्मावायखां घुभत याशा, 
भधभाळीवायखा दांळ कय, 

त्मािे डोऱे जे ऩाशू  
ळकत नाशी, त्मारा तो 

भारू ळकत नाशी.  

अरीने भुष्ठिमुद्धािा योऩ-अ-डोऩ डालऩेि लाऩयरा.  

अरीने आिहमा याऊां डभध्मेि पोयभनरा 
िीत केरे आणण तो ऩुन्शा एकदा 

वलोत्तभ भुष्ठिमोद्धा ियरा.  

झरुत याशा पोयभन. 
रलकयि तू थकून 

जाळीर.  



त्मािी गयज 
नाशी. िेझीमयने 
भाघाय घेतरीम.  

ऩण त्मारा मािी फ्रकां भत  
िुकलाली रागरी.   

 1 ऑक्टोफय 1975 योजी फ्रपशरवऩन्वभधीर भतनरा मेथे अरी आणण    
 िेझीमय माांच्मात रढत झारी. मा रढतीरा भतनरातीर थ्रीरय म्शटरे गेरे. 

  14हमा याऊां डभध्मे त्माांनी एकभेकाांना फयेि िोवे भायरे. 

फव एांजेरो, भाझ ेग्रोहशज 
काढ. भी आणखी रढू ळकत 

नाशी.  
 

वोड ना! तू 
नक्की 

ष्जांकळीर फघ.  

ऩुढिी दोन लऴे अरीने आऩरे वलोत्तभ स्थान कामभ 
याखरे. ऩण रयांगणाच्मा फाशेय काशी लेगऱेि घडत शोते.  

 वकाऱी    
 उिल्माउिल्मा भाझ्मा   
 शातारा भुांग्मा मेतात.  

आणण फोरताना तू 
िाियतोववुद्धा! 

रयांगणातशी रोकाांना अरीतीर फदर रषात आरा.  

एहशाना अरीने 
प्रततस्ऩध्मागरा 

वांऩलामरा शलां शोतां.   

अरीिां लम 
शोत िाररांम.  

15 पेब्रुलायी 1978 योजी खाव प्रशळषण न 
घेताि अरी शरओन ष्स्ऩांक्वळी रढरा.  



मा रढतीनांतय अरी  
भुष्ठिमुद्ध खेऱातून तनलतृ्त  

झारा.  

मालेऱी भात्र अरीने आऩरा 
ळब्द ऩाऱरा. तो ऩुन्शा कधीशी 

भुष्ठिमुद्ध खेऱरा नाशी.  

ऩण 1980 वारी अरी नला   
वलोत्तभ भुष्ठिमोद्धा रॅयी 
शोम्ववलरुद्ध रढामरा ऩुन्शा 

रयांगणात उतयरा. 

अरी तेहशा 38 लऴाांिा शोता. शोम्व 
तरूण आणण िऩऱ शोता. अरी 
शोम्वरा शयलू ळकरा नाशी. 11 

याऊां डनांतय....  

शोम्वळी कवां रढामिां, 
एका शाताने की दोन्शी 

शाताांनी?  

फघ भुशम्भद, तू 
आता थकरामव, 
ऩूलीवायखा रढू 
ळकत नाशीव.   

11 डडवेंफय 1981 योजी अरी रेलय फबफगकळी झारेरी 
रढत शयरा. त्माने तनलतृ्त शोत अवल्मािे जाशीय 

केरे.  
   ऩुन्शा रढामिी इच्छा 
आशे का भुशम्भद?  

भाझी कायफ्रकदग आता 
वांऩरीम, शे भी भान्म 

कयामरा शलां.  

ऩुढच्माि वकाऱी अरी ऩुन्शा 
रढण्मावािी भेशनत करू रागरा.  

भरा ऩुन्शा वलोत्तभ 
भुष्ठिमोद्धा 
फनामिांम. 

वात भदशन्माांनांतय, अरी आणण ष्स्ऩांक्व माांच्मातीर 
रढत ऩाशाण्मावािी तब्फर 63,000 रोक जभरे. 

फयेि रोक अरीरा ऩादिांफा देत शोते.  

15 याऊां डनांतय.... 

आणण वलजेता आशे,  
माआधी तीनदा वलोत्तभ 

ियरेरा भुष्ठिमोद्धा!  



प्रकयण 4 

जगातील िर्वोत्तम 

फयां, आता तुझ्माकड ेपाय 
काशी शळल्रकशी नाशी.  

तो ददलवातून ऩािलेऱा 
प्राथगना कयत अवे आणण 
ऩवलत्र कुयाण लाित अव.े  

तनलतृ्तीनांतयशी एक खेऱाडू म्शणून अरीिी 
रोकवप्रमता कामभ याशीरी. त्माने 

गयीफाांवािी देणग्मा गोऱा केल्मा. त्मारा 
फऱ्माि वांकटाांनाशी तोंड द्माले रागरे. 

अजूनशी फोरताना भी 
िाियतो आणण भाझ ेशात 

थयथयतात.  

भुष्ठिमुद्धाभुऱे भरा 
शा आजाय झारा का?  

 त्मारा ऩैळािी अडिणशी जाणलरी.   

नाशी, ऩाफ्रकां वन्व 
कुणाराशी शोऊ ळकतो.  

गयजू रोकाांना भी 
ऩैवे द्मामिो.  

1986 वारी अरीने रुईष्हशरभधीर एक ऩरयचित स्त्री रोनी 
वलल्मम्वळी रग्न केरे आणण त्माच्मा आमुठमारा एक िाांगरे 

लऱण शभऱारे.  

एलढी भेशनत घेऊ 
नकोव, भुशम्भद. 

काऱजी घे स्लत:िी.  

मा आजायारा 
भाझ्मालय स्लाय शोऊ 
देणाय नाशी भी, रोनी.  

1990 च्मा वुभायाव, अरीिी तब्मेत 
अचधकि बफघडरी. तो क्लचिति फोरत 
अवे. ऩण आऩल्मा िाशत्माांना भात्र तो 

लेऱ देत अवे. 

अरी खूऩ धाशभगकशी झारा. 
त्माने आजन्भ भुष्स्रभ 
धभागिे ऩारन केरे.   

धन्मलाद, िॅम्ऩ! 

तू राखो डॉरय कभालरेव, 
ते कुिे गेरे?  

तुरा ऩाफ्रकां वन्व आजाय 
झाराम. औऴधाभुऱे 

तुरा फयां लाटेर. ऩण शा 
आजाय फया शोऊ ळकत 

नाशी.  



ज्मोत कोण ऩेटलणाय, शे रोकाांना भाशीत 
नहशत.े अिानक शातात भळार धयरेल्मा 
अरीने भैदानात प्रलेळ कयताि रोक 
फेबान शोऊन टाळ्मा लाजलू रागरे.  

आऩल्मा भुष्ठिमुद्धाच्मा कौळल्माभुऱे अरी 
जगप्रशवद्ध झारा. त्मारा रोकाांना खुळ 

कयामरा, त्माांिा वलश्लाव ष्जांकामरा आलडत 
अवे. रोकाांवािी तो नेशभीि एक भशान 

खेऱाडू यादशरा.   

इतयाांना भदत कयण्मावािी अरी जगबय बटकरा. 1990 वारी 
अरीने इयाकी वयकायरा त्माांनी ओरीव िेलरेल्मा अभेरयकी 

रोकाांिी वुटका कयण्माव याजी केरे.   

आभिी वुटका शोण्मावािी भदत 
केल्माफद्दर आबाय भुशम्भद. 
काम करू तुभच्मावािी? 

तुम्शी वुयक्षषत आशात, शेि 
भाझ्मावािी ऩुयेवां आशे.   

1996 वारी जॉष्जगमा याज्मातीर अटराांटा 
ळशयात शोणाऱ्मा उन्शाऱी ऑशरांवऩकिी ज्मोत 

ऩेटलण्मािा भान अरीरा शभऱारा.  

भी शे नाशी करू ळकत. 
भरा ऩाफ्रकां वन्व आशे.  

 ततथे रोक तुझ्मा   
  कायफ्रकददगवािी 
तुरा भानलांदना 

देतीर.   

अरी माांच्माकडून 
आरेरा शा वांदेळ भी 

लािून दाखलते.  

 आजायऩणातशी अरीने लऴागतून 200   
 ददलव बटकां ती केरी. देणगी म्शणून 

आऩल्मा कराकृती आणण वह्मा दान केल्मा.  

तुम्शी   
अपगाणणस्तानिा 
आत्भा आशात....  

कवरां चित्र 
काढतोमव?  

शा िेझीमय 
आणण शा भी!  

आता कुिे 
भाझां आमुठम 
वुरू झारांम. 
भेया जीलन अफ 
ळुरू शुआ शै.  

 2002 वारी मुनोने अरीरा ळाांतीिा 
दतू म्शणून अपगाणणस्तानरा  

 ऩािलरे. ऩण आजायाभुऱे तो नीट 
फोरू ळकरा नाशी.   



मुहम्मद अली 
• भुशम्भद अरीि ेभूऱ नाल कॅशवमव क्रे शोत.े त्मािा 

जन्भ 17 जानेलायी 1942 वारी झारा. इ.व. 622 
वारी भुशम्भद नालाच्मा हमष्क्तने इस्राभ धभागिी 
स्थाऩना केरी शोती.  

• भुशम्भद नालािा अथग आशे, “कौतुकास्ऩद” तय अरी शे 
एका नेत्माि ेनाल शोत,े त्मािा अथग आशे, “वलोच्ि”.  

• भुष्ठिमुद्धातीर योऩ-अ-डोऩ मा डालऩेिावोफत अरीने 
अरी ळपर नालािा एक डालऩेि ळोधरा. मात ऩालरे 
जरद ऩुढे-भागे करून तो प्रततस्ऩध्मागरा गोंधऱात 
टाकत अवे.  

• त्माच्मा कायफ्रकदीत अरी 56 लेऱा ष्जांकरा आणण 5 
लेऱा शयरा. 37 रढतीांभध्मे त्माने प्रततस्ऩध्मागरा केलऱ 
एकाि िोश्मात गायद केरे.  

• अरीरा नऊ भुरे झारी. त्मािी भुरगी रैरा शीदेखीर 
एक भुष्ठिमोद्धा आशे.  

• भुष्ठिमुद्धाभध्मे खेऱाडुच्मा लजनानुवाय गट अवतात. 
राईटलेट प्रकायात 48 फ्रकरोऩेषा कभी लजनाि ेतय 
शेलीलेट प्रकायात 86 फ्रकरोऩेषा जास्त लजनाि ेखेऱाडू 
अवतात.  

• अरीरा लेगलेगऱे डालऩेि आखामरा खूऩ आलडत 
अवे. ऩण नांतय तो त्माांभागि ेगुऩीत उघड कयत अवे. 
डालऩेि खेऱून कुणारा पवलू नमे, अळी भुष्स्रभ 
रोकाांिी श्रद्धा आशे.  

• आज डॉक्टय भानतात की अरीरा झारेरा ऩाफ्रकां वन्व शी 
वलकृती नवून आजाय आशे. शा आजाय फया शोऊ ळकत 
नाशी. औऴधे आजायी हमष्क्तच्मा पक्त अलमलाांिी थयथय 
कभी करू ळकतात.  

• 2003 वारी अरीवलऴमी गोट (GOAT – Greatest Of All Time) 
नालाि ेऩुस्तक प्रकाशळत झारे. त्माच्मा पक्त 10,000 प्रती 
छाऩण्मात आल्मा शोत्मा. प्रत्मेक ऩुस्तकाि ेलजन 34 फ्रकरो 
शोत ेआणण त्मालय अरीिी स्लाषयी शोती. ऩुस्तकाच्मा काशी 
प्रतीांिी वलक्री 12,500 डॉरयना झारी.     

• 2005 वारी कें टुकी याज्मातीर रुईष्हशर ळशयात भुशम्भद 
अरी कें द्र स्थाऩन कयण्मात आरे. ततथे वन्भाऩूलगक 
जगण्मावािी आणण आळालादी याशाण्मावािी प्रशळषण 
कामगक्रभ याफलरे जातात.  

• 2005 वारी अध्मष जॉजग फुळ माांनी अरीरा पे्रशवडेंळीमर 
भेडर ऑप फ्रिडभ शा अभेरयकेिा वलोच्ि नागयी ऩुयस्काय 
प्रदान केरा.  

िमाप्त 


